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Toyota Auris
Touring Sports 1.8 Hybrid Aut. Lease pro
Bouwjaar:

2015 (16 juli 2015)

Massa:

1.310 kg

Max trekgewicht:

345 kg

Tellerstand:

143.715 km

Bekleding:

Half leder / stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Hybride

Kenteken:

GP-367-F

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

0 PK

€ 13.440,Exterieur
Panoramadak

Afst. bed. voor centr. deurvergr.

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

Extra getint glas

Grootlichtassistent

Keyless entry

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

LED koplampen

Lichtmetalen velgen 16"

mistlampen voor

Parkeer assistent

Parkeersensor voor en achter

Infotainment
Navigatiesysteem full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Radio-cd/mp3 speler

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Lederen/stof bekleding

Achterbank in delen neerklapbaar

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Cruise control

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Voorstoelen verwarmd

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Rijstrooksensor

Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Hill hold functie

Overige
Safety-pakket

U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Toyota Auris Touring Sports. Het is een auto van het bouwjaar 2015. Als u een laag
brandstofverbruik en goede prestaties belangrijk vindt, dan bent u uitstekend bediend met de viercilinder hybride motor. Onderdeel van de
uitgebreide uitrusting van deze auto is stoelverwarming. Het glazen panoramadak laat meer licht binnen in het interieur en zorgt voor een
magniﬁek uitzicht naar buiten. In deze Toyota proﬁteert u onder andere ook van: 16 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, led-achterlichten,
verstelbare lendesteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.
De eerstvolgende onderhoudsbeurt dient te worden uitgevoerd bij 155.000 kilometer. Met de knoppen op het stuur regelt u het audiosysteem en
het full map navigatiesysteem, terwijl u uw blik op de weg gericht houdt. De audio-installatie biedt daarbij glasheldere ontvangst dankzij dabontvangst. Electronic climate control verwarmt of koelt het interieur met een druk op de knop. De achteruitrijcamera maakt inparkeren
gemakkelijker dan ooit. De regensensor activeert automatisch de ruitenwissers als het regent of sneeuwt. Stel de cruise control in op de gewenste
snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig. Deze Toyota is voorzien van lederen versnellingspook, lederen stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Wegrijden op een helling is kinderspel met hill hold control.
Deze functie houdt de handrem automatisch vast op een steile ondergrond. Met lane assist rijdt u altijd binnen de lijnen van uw rijstrook. Het
systeem waarschuwt als u onbedoeld over de wegmarkering rijdt.
Heeft u serieus interesse in deze auto? Bel of mail ons dan voor een afspraak.

